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Aparat de măsurare densitate asfalt

Măsurarea densității stratului de
mixtură asfaltică turnată la cald este
una dintre cele mai importante
determinări în construcția durabilă a
suprafețelor de rulare din
mixtura asfaltică. Toate metodele
actuale de măsurare a densității
asfaltului au însă limitări.

Astfel, determinarea densității prin
prelevarea de probe prin metode
distructive urmată de măsurătorile de
laborator sunt consumatoare de
timp, costisitoare și uneori tardive.
Alternative ca densimetrele nucleare
sunt dificil de utilizat și administrat
datorită cerințelor legislative din
Romania foarte stricte legat de
proceduri de licențiere, deținere,
păstrare și utilizare, ceea ce duce la
costuri de exploatare mult prea mari.

O soluție în acest moment este noua
generație de aparatură de măsurare
a densității asfaltului (metoda non-
nucleară),  reprezentată de PQI 380,
aparat conform standardelor ASTM
D7113 și AASHTO T 343-12.
Această versiune este complet
echipată cu ecran tactil și o
interfață grafică, ușor de utilizat de
către operator. 
 

Caracteristici tehnice: 

 

Metodă de măsurare non-
nucleară
Citirea densității asfaltului se
face in-situ în 3 secunde
Afișaj VGA color
Lumină de fundal cu LED
pentru vizibilitate ușoară în
situații de lumină puternică sau
întuneric
Posibilitatea de introduce date
de proiect personalizabile
4 moduri de citire
Mod de diagnosticare
Posibilitatea de a descărca
date din echipament, prin
intermediul unei unități USB
Ecran pentru gestionarea
datelor și posibilitatea de a
dezactiva înregistrarea datelor
Carcasa robustă, ușoară, din
aluminiu
Extensie mâner atașabilă
Citiri rapide, fiabile, exacte și
repetabile în timp real
Nu necesită licențe

Doriți să testați noul echipament?

TECNOSERVICE EQUIPMENT vă oferă posibilitatea de a testa GRATUIT
echipamentul la sediul dumneavoastră.

Vă invităm sa vă înscrieți prin apăsarea butonului de mai jos. 
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Solicită programare testare DEMO PQI 380

Află mai multe despre PQI 380
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